GOEDE DOELEN WEEK VEGHEL
Privacyverklaring – AVG
Stichting Goede Doelen Week Veghel

Inleiding
Per 25 mei 2018 is een nieuwe Europese regelgeving voor privacy-zaken in werking getreden. Deze Algemene
Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, heeft als uitgangspunt dat persoonsgegevens met zorg behandeld
worden en geheim dienen te blijven.
Ook Stichting Goede Doelen Week Veghel dient hieraan te voldoen. Met deze privacyverklaring geven we aan hoe we
hieraan invulling geven, welke gegevens we bewaren, hoe we deze gebruiken en wie daarmee mogen omgaan.
Beleid
De stichting heeft voor haar functioneren een aantal persoonsgegevens nodig. Er worden niet meer gegevens bewaard
dan nodig is voor het functioneren als stichting.
Gegevens worden niet gedeeld met derden. Onze bestanden zijn opgeslagen op Dropbox en zijn beveiligd met een
wachtwoord.
Leden kunnen zich tot de secretaris richten om inzicht te krijgen welke persoonsgegevens worden bewaard. Zij is te
bereiken via secretaris@goededoelenweekveghel.nl.
Deze verklaring zal naar alle vrijwilligers worden gestuurd. Daarnaast is de verklaring terug te vinden op de website van
de stichting. Nieuwe vrijwilligers zullen bij het afgeven van de persoonsgegevens op deze verklaring worden gewezen.
Wat wordt opgeslagen
De stichting gebruikt een Excelbestand voor het beheer van de persoonsgegevens.
Daarin worden de volgende zaken opgeslagen:
Naam, voorletters, aanspreektitel, adres, postcode, woonplaats, mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, jaar van
aanmelding, functie, wijknummer, uniek collectantennummer (indien van toepassing) en eventuele opmerkingen die u
zelf hebt doorgegeven.
Gebruik
De stichting gebruikt het bestand voor de verspreiding van (nieuws)brieven en eventuele andere informatiebrieven
t.b.v. activiteiten van de stichting.
Toegang gegevens
De lijst met persoonsgegevens wordt beheerd door de secretaris. Het bestuur en leden van de taakgroep collecte
hebben ook toegang tot deze bestanden.
Website
De website van de stichting wordt beheerd door een lid van de taakgroep communicatie.
Er staan geen gegevens van u op de website.
Op de website van de stichting, kunnen namen en/of foto’s voorkomen van leden die hebben deelgenomen aan
activiteiten van de stichting. Voor zover mogelijk zal vanaf heden vooraf toestemming gevraagd worden. Indien men
achteraf bezwaar maakt kan men dit melden bij de secretaris.
Contactgegevens:
E-mail
Telefoon nr.

: secretaris@goededoelenweekveghel.nl
: +31 6 25 38 62 78
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